
Objeto AquisiÇáo de Combustível para 
- 
suprir as necessidades

secretarias ligadas ao municipir: de ttaitúba' ilelo periodo de 12 meses
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Sendo assim, solicitaise o P rocess
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A presente justificativa tem como obieto aquisiÇão de combustivel paÍa

ate tcler as demandas desta Prefeitur: Y'::'::::il:: ;:i::ffirT::
conrbustiveis atenderáo os abastecimÊntos nos vel

SENIMA e TRIBUTOS; Apoio TécniJo da-SEMAGRA' apoio administrativo nas

Secretarias SEMAD' CIDADE DIGITAL' CONVENI'OS f pROIEfOS'

TURISMO. PROCURADORIA', ATIVIDADE MINERAL' MANUT' DA ATIV' DE

FISCL E MONIT, FISCAL E AMBIENTAL' MANUT' DAS AÇOES EDUC

AMBIENTAL, SEGURANÇA PUBLICA MOVIMENTOS E VALORES.

GABINETE, DEFESA CIVII- CONTRI' PRONCON, PLANEJAMENTO'

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS' COORDENADORIA DE

CONTROLE INTERNO. CONTABILIDADE' E BANCO CIDADAO'

Aqursição de Combustivel se faz necessário aÍim de que haja o

deslocanrento dos servidores' equipe administrativa' colaboradores' Diretores e

Secretarioparacumprimentodesuasatividadesfinalisticase'principalmente

paía dar suporte ao desempenho das atividades de Íiscalizaçáo e

desenvolvimento dos trabalhos externos realizados por esta Secretaria '

Secretál'io IULllrici de Administração

Dec. nq. 0001 / t7 rle 0 2101 1 2017
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Ainfraestruturaurbanadomunicípiodeltaftubanoqueconsisteapavimentação
urbana, ela foi muito mal planejada no passado e desta forma' encontra-se em uma

situação pcssirna na paÍre da rraiegabiiidade, havenrio a necessitiade de reoupcragão «ie

muiÍas ruas e avenidas, necessiÍando de uma grande mobilização de equipamentos como

máquinas e caminhões diutumamente, onde se tem um gasto muito elevado de

combustiveis.
A malha viária de nosso município é muito eíensa e o indice pluviométrico em

nossa reglão e muito elevado, daniticando desta Í.orma nossas estÍadas vicinais onde há a

necessidade constante de recuperação Por esse motivo, necessita de combusúveis

suficienteparaoabastecimentodoseqüpamenlosqueirãomânteratrafegabilidadedas
estradas vicinais.

Os serviços de limpeza urbana também demanda a mobilização de muitos

equipamentos para manteÍ a cidade limpa, necessitando de combustíveis para manter a

frotaabastecidaparaosserviçosdiunrrnodadiretoriadeurbanismo.AdiÍetoriade
urbanismo mantem um serviço de coleta em toda a cidade e em todos os distritos do

município de Itaituba.

A drenagem de Itaituba e insuficiente para o grade crescimento desordenado que a

cidadetevenosúltimosanos.Precisamosfinalizarduasgrandesredesdedrenagem
tubular em 2020 onde hrí a necessidade de mobilização de equipamentos que necessitam

de abastecimcnto para limpeza de valas, escavação, assentâmcntos de tubos e outros

serviços correlatos.

caáa setor da secÍetaria de infraestrutura tem a sua demanda necessilria de combustivel

AQUISIÇAO DE COMBTISTIVEL PARA 12 MESES

JUSTIFICATIVA

para abastecimento de seus veiculos como descrito abaixo

- llanutençã o da Secretaria de Infraestrutura. Dotação 2.091-942.880 litros de Oleo

Diesel Comum 84.120 litros de Oleo Diesel S-10. 73.776litros de Gasolina

A Secretaria necessita desse combustivel para diversas atividades não citadas aqul, e para

atender diversos servicos na zona urbana e rural. onde também atendemos demandas

sociais de outÍas secretanas

-- Pavimentaçâo, Bloqueamento de Vias e fogradouros Públicos na Sede e nos

Distritos. Dotação 1.035 - l.lSl.040 litros de Oleo Diesel Comum' 446 080 litros de

Oleo Diesel S-10 e 39.440 litros de Gasolina Comum. Na pavimentação urbana' na sede

e nos distritos, que e onde se concentra a grande demanda de sewiços de recuperação de

ruas e avenidas.
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-- Recuperâçâo e Recrp€âmento Asfáttico de Vias Públicss' Doteção I'036 - 357 360

litros de Oleo Diesel Cotot 
"-+l 

Oú litros de Gasolina C*Y Uma boa p"1 
9i

;";;;;"nt;;zuti* au 
"lau* 

chegou no final da sua vida útil' desta forma' necesslta

de recuperação . ,."up*t"t'ã; ";t"d" 
asfáltica existente' onde há a necessidade de

mobilização de muitos equipamentos abastecidos para execuçâo dos serviços'

-- Manutetrção uos sewiços uã i'f'p"ã p'furica' Dotação 2'093 - 8ó0 080 litros de

Oleo Diescl Comum. +Zq'Uilitt"t i" óleo Diesel S-10' 86'240 litros de Gasolina

comum. A diretoria de urbanismo e a encarregada de manter a cidade rimpa como; coleta

de lixo, capina de r"^, t""içí"'ã" * " 
p"içut' limpeza.de bueiros e valas' *1111:

""*ffr"r, 
àçug". de ruas e avenidas' limpeza dos cemiterios e muitos outros servlços'

Portanto, todos esses **';;;;;;ãuá u 
"""ttiaades 

de mobilização de muitos

equipamentos para poder *;t-;;d"d" e a sede dos distritos limpos' havendo a

,l..t.iOm. de mant€r todos os equipamentos úastecido§ diariamente'

-- Construção, Ampliação " "l"tip"*** 
de Estreie; Vicinais' Dotâção 1'052 -

1.503.520 litrosdeoleoDi"ià"'í' i'0680 litrosdeOleoDieselS-10 36320 litros

de Gasolina Comum' A S#;;;;i"í""t*t'* tem disponibilizada para atender os

serviços de recuperaso o. .J*o* ui"i*is; 04 (quatro) patrulhas mecanizadas dotadas

de 04 (quatro) Motot'iu"fuAo*lã tq*t'oiEt"u"ua"iras hidniulicas' 04 (quâtro) Rolos

compactadores, 0l tq*t'ol ôãinftàà prpas' 12 (doze) Caminhões basculantes e outÍos

veiculos de apoio qot n"""-t'io' de combustíveis 
- 

para poder dar a trafegabilidade

necessária em todas * "'*a^ 'ili"'s na zona rural-e zona gaímpeira Tam!ém-há'a

necessidade de construir oiuã*s ponte. em madeira que demandam a mobilização de

equiPamentos a combustão' n '

-- Sistema de Dreragem de Águas Pluviais' Tt"çe' 2'OgS - 463'440litros de Oleo

Diesel Comum e 57 '192 titroã de Gasolina Comum' Estrá planejado Oara 2!2) ' a

finalização de 02 (duas) tJ;;;; ã'"nug"*' uma no Jacareziúo finalizando na25'nta

do bairro Bom Rcmédio e ""ã'":y 
e-finalizando na 25n rua do baino Bom Remédio'

Também está preüsto fazermos oÚras redes de drenagens em outro§ baino onde há a

necessidade de equipamentos para escavaÍ e assentar tubula@s e transporte-dos mesmos

com trânsporte de aterro e todos os equipamentos tem a necessidade de combustível para

operação nas obras.

-- Coordenadoria Municipal de lluminação Priblica' Dotaçâo 2'{ts9 l6l'040 litros

de Oleo Diesel Comum í-Zl 'cOo litros de Gasolina Comum' A coordenadoria de

iluminação pública trabalha JiÀtn"'"ntt ocupando seis veículos de apoio e mais dois

.".irt á", mrck para poder atender toda a rede de iluminação publica na sede e nos

áiri.ito. f,uu"nOo á necessidade de abastecimento constante desses equipamentos.
-^"- 

Àú. a exposição relatada acima, solicitamos que seja adquírido os combustiveis

*"n"io*do, p".a poder atender o ptanejamento da Secretaria Municipal de Infiaestrutura

pelo período de l2 meses'

)

Orismar
Sec. Mul.

Gomes

Dec. no 5p12019
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GOVERNÔ DO ESTADO DO PARA

PREFEIÍURA IílUTJICIPÂT. OÉ I'IAITt]BA
SECRÉTARIA MUNICIPAL OE EDUCAçÃO

GABINETE DO SECRETARIO

.,USTIFICATI\7A

oBJElto: coNTRATAÇÁo oE EMPRESA PARA AQUISIçÁo oE CoMBUSTíVEL Ao TRANSPoRTE ESCoLAR' ANo

LETTVO/2020, sob a responsabilidade da secretaria Municipal de Educaçáo de ltaituba, Estado do Pará' para fins

de atendimento junto aos alunos do Ensino Fundamental da Rede dê Ensino Público Municipal e alunos

do Ensino Médio da Rede de Ensino Público Estadual'

considerando que a LDB -Lei de Dirêtrize§ ê Bases da Educaçáo Nacional No 9394/96' êm seus artigos

V determina: Àtt. 3o. "(...) inciso N que datemine a ge, lntia da qualidade educacionel" ' Ar! ' 50 ' "o âcesso á

educaçáobásicaobrigatóriaÓdieitoPúblicosubjetivo,podêndoqualquercidadáo,grupodecidedáos'associáF?íocomuniláie'

oryanizaçàosíndical'entidededeclasseouol)trebgelrlgnteconslituídae'ainda,oMinistéioPÚblíco'acionaropoderpúblico

pan oxigi-to. §lo compete aos Es'ados o aos MuniciPios' em rÚgime de coleboÊçáo' e com a assislência da Uniáo: ( ")

gaíantirocumpdmentodaobigatoíiedadadeensino,oPoderPÚblicociaáformasaltemativasdâacessoaosdiêíenles

níveisdeensino'ndepemlentementedae*otanzaçâoantenoí'.Irrc;ís,oIIIdoArt.7".',capacldadede

autofrnan iamento,rcssalyadooPrevistonoaft.2lgdaconstiluiçãoFedeÂt.,,A,L.L2.,osestabel&imentosde

ensino,respeitadasasnoÍrnascomunseasdoseusistêmadeênsino,têáoaincumbêrÊiade:tll.asseguralocumpinEnto

dos dias retivos e hoÊs-auta estâbetecidas,. De igual imporlância, ao que nos referimos acesso e permanência'

são as condiçó es de atendimento às pessoas que compõem o espaço escolar' Sendo o Programa

Nacional de Aporo ao Transporte Escolar (PNATE)- instituido pela Lei Federal no 10'880 de 09 de iunho

de 2004-, objeto de Parce ria entre a Prefeitura Municipal de ltaituba (PMl) e Secretaria de Estiado de

ç, Educaçáo (SEDUC/PA)' celeb rado com o objetivo de assegurar condiçóes de acesso e permanência'

nos Estabelecimentos Escolares ,aosalunosresidentesemáreadeZonaRuralqueutilizamtransportes

escolarês, por meio de assistência financeira' em caráter suplementar' aos Estados, Distrito FedeÍal e

Municipios. Atendimento esse de modo igualitário a todos os alunos que compôem o espaço escolar'

sob pena de se ferií a dignidade humana' uma vez que não há como se Íazer a eduaçào dignamente

sem a promoçáo de meios que gâÍantam o mencionado direilo subietivo Que para melhor assegurar, e

ainda, ao que nos referimos aos tíâmites necessários' solicitamos à esta Diretoria de ComPras da PMl,

âberturadeprocedimentoslicitatóriosnosteÍmosdaLegislaçáoem
vigor quanto ao OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AOUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO TRANSPORTE ESCOLAR, ANO LETIVO/2020

sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação de ltaituba' Estado do Pará, Para fins de

atendimento junto aos alunos do Ensino Fundamental da Rede de Ensino Público MuniciPal e alunos do

Ensino Médio da Rede de Ensino Público Estad

Enderêçol Ír.veta.15 de Atosto, 169 " (entre Rua Or. Huio dc Mendonçâ e Avenidâ Novâ dê s'nfAna)

- lt.ltubá - ?À- CEP: 6818G6iO' - ÍEUfOl'ÚE 193) 3518 04e3

DorarÍu8A.PÂ.GOV 8R:5tMEDtr SECGÂEOHOTMÀII"COM

Ém.07.02.2020
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PREFEITIJRA MUN ICIPAL DE ITAITTJBA
Secretaria MuniciPal de Saúcie

Itaituba-Pará

oFícto/s EM s A N" 221 2020

A DIRETORIA DE COMPRAS _ DICOM

ILMO SENHOR DIREITOR

JOELSON DE AGUIAR

Assunto: Justificativa para aquisição de combustível para suprir a demanda do

Fundo Municipal de Saúde de ltaituba, por um período de 12 meses

Senhor Diretor,

Honradoemcumprimentá-lo,Venhopormeiodestes,justificaraVossa
senhoria a aquisição e contrataÇáo de empresa através de processo licitatório' para

o fornecimento de combustível para suprir a demanda do Fundo Municipal de saúde

de ltaituba, por um período de 12 meses.

Aaquisiçáodecombustível,temporÍinalidadeatenderasnecessidadês
da secretaria Municipal de saúde de ltaituba, para abastecimento dos veículos, tais

como ambulâncias, para garantir a saúde pública, uma vez que se trata de serviços

contínuosequenáopodeserparalisados,jáquevidascorremriscosenâoforem
socorridas em temPo hábil.

Ademais, informo que a manutenção da frota de veículos do Fundo

MunicipaldeSaúde,sefaznecessárioparaodeslocamentodosservidoresna
atribuição de suas funçôes, além do atendimento a toda população de ltaituba e

região, sempre com objetivo de cumprir suas atividadês finalísticas'

Ressalta-se,quesedeveentendercomocontínuosentãoosSerViçoS
essenciais ao funcionamento da máquina administrativa, aqueles que não podem

sofrer solução de continuidade sob pena de causar preluízos' o que ocorre com as

despesas em análise.

Por tanto, justifica-se a contrataÉo de empresa especializada para

fornecimento de combustÍvel' ante a necessidade de manutenção dos veículos

usados para atenderem os serviços do Fundo Municipal de saúde de ltaituba/PA'

sendo que as quantidades estimadas foram fixadas com base no consumo médio

verif icados nos anos anteriores

Considerando ainda, que em razáo do dever de garantir os serviços de

saúde, não Pode o MunicíPio correr o risco de adiar a aquisição de combustível,

devendo buscar na lei e nos principlos no s da Administração Pública uma

Íorma de solução que vá ao encontro do interesse p

airro Boa EspeÍançâ Telefa\: (93) 3518-2002 CEP: 6
A\,. MaÍechal Rondon. Yn - B

- E-luil:

&ç'ARIA MÚNICIPAL OE 3ÂUDE

sctls.l ar itâilrrba.oa.Írov.br / iarna \. pradolr,.itaituba.oa. eov . br
- Ilâitubâ - Pará
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E a justlficativa

Na oPortunidade, renova

-."8:1""ii#XÀi:ln'i'l3"""IlJJ*n

Dessa forma' ao recebimento deste OÍíclo solicita-se a avaliat'o do

processoi"'":"iiilffi :*:*ut:*"r:',:'"",::"'1il[*::1
para que, ao Íim' seJa encarrrÍrr ri","^ 

^:;:" esoecializada no Íornecimento de

ProcessoLicitatórioparacontrataçáodeempresaesç
combustível

mos protestos de consideraÉo e apreço'

Atenciosamente,

lamax

Secretá flo al de Saúde

Decreto MuniciPal 07112019

68 18 I 4 t0 - ltaituba - Pará

hal Rondon' ín -
A\ . Marec

- E-tnat

(93) 3518-2002 cEP
br
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